
AL-JANNAH SCHOOL MAGAZINE
OKTOBER

2019

School of Taqwa & Creative Leaders Edisi

11

SD IAS Al-Jannah
Cilik
VlOgger 4 Bulan Haram

dalam Islam

Ready to be a part of World Society

Bangkok - Pattaya, Thailand

  ASE   N
Society Trip

Pengalaman Menjadi



ASSALAMU’ALAIKUM
WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Alamat:
JL. Jambore No.4 Harjamukti 
Cimanggis Depok

 021-845 94 514

 Info@sekolah-Al-Jannah.com

 Sekolah_Al-Jannah_official

 PSB Info: 0821 2500 6000

 IAS Al-Jannah

 www.sekolah-Al-Jannah.com 
info@sekolah_Al-Jannah.com
Melalui email sekolah:

Melalui WhatsApp:

Ayo Berikan 
Masukan 
dan Saran
terbaikmu

WA (Humas) : 0821-2500-6000

TIM Redaksi

Daftar isi
Director’s Note

Our Project

Our Character

Our Commitment

Our Achievement

Our Opinion

Our Experience

Our Responsibility

Penanggung Jawab : Adinda Efita Hany Siregar

Pimpinan Redaksi : Adelina Pane

Pimpinan Produksi : Hesti Rahayu Faramita

Dewan Redaksi : Hanjaeli, Ujang Badrudin, 

M. Nafi’udin, Agustus Magribi, Siti Nuryanti, 

Dewi Yustiningrum, La Agusta Putri Ruswati

Designer : Agus Chandra Perdana

02

Our Calendar 12

13 - 15

23

03 - 05

06 - 07

08 - 09

10 - 11

16 - 23

Sujud dan syukur kehadirat Allah  y a n g 
masih memberikan kesempatan kepada 
kami seluruh guru dan staf sekolah Al-Jan-

nah untuk membersamai siswa/i Al-Jannah 
yang penuh bakat, rasanya setiap penerbitan 
majalah ini kami selalu kesulitan memilih mana 
yang dimasukkan karena begitu banyak & be-
ragamnya kecerdasan bakat minat siswa-siswi 
Al-Jannah. 

Sebagaimana kegiatan rutin tahunan,  
pada tahun ini Sekolah IAS Al-Jannah kembali 
mengadakan kegiatan berkurban. Tujuan ke-
giatan kurban ini, agar siswa sejak dini terbiasa 
memiliki kesadaran untuk berbagi dengan ses-
ama selain untuk meningkatkan pemahaman 
siswa tentang penyembelihan hewan kurban, 
juga yang terpenting meningkatkan ketakwaan 
siswa kepada Allah      . 

Selain event kurban 1440 H, berbagai 
macam kegiatan pembelajaran lain yang me-
nekankan pembentukan karakter sejak dini 
juga diadakan. Seperti event Muharam, AJ 
Mart, Pekan Merah Putih, Proyek Tema, Simula-
si Manasik Haji, dan lain-lain. Semuanya tersaji 
dalam majalah ini

Demikian pengantar yang saya sam-
paikan. Tidak lupa saya ucapan Jazakumul-
lahu khayran kepada semua pihak yang telah 
berpartisipasi baik dalam bentuk tulisan, foto, 
liputan, dan lain-lain sehingga majalah ini sen-
antiasa hadir di tengah-tengah kita dengan be-
ragam informasi dan kreativitas. Wassalam.

    Adelina Pane
   Direktur Sekolah Al-Jannah

4 Bulan Haram
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4 Bulan Haram
dalam Islam

sampai SD, mulai dari tahapan mengenal sejarah kur-
ban pada hari raya Idul Adha, sampai mengenal haki-
kat ketakwaan kepada Allah yang menjadi hikmah 
dalam kegiatan kurban. Siswa SMP dan SMA selain 
memaknai bahwa tidak ada ‘Tuhan-Tuhan’ lain selain 
Allah, mereka juga mulai diajarkan bagaimana pen-
gelolaan kegiatan kurban, bahkan sudah ambil ba-
gian tanggung jawab dalam kepanitiaan kurban.

Walaupun memang secara syariat kita tidak 
mengenal kurban dilakukan oleh orang secara bersa-
ma sama (lebih dari 7 orang), namun kegiatan tabun-
gan kurban yang dilakukan oleh siswa esensinya ada-
lah sedekah daging, dimana siswa menabung untuk 
bersedekah daging secara bersama-sama, dengan 
menyisihkan uang sakunya agar (i) terbiasa berja-
maah melakukan kebaikan dan menolong agaman-
ya, (ii) terbiasa berbagi dengan apa yang kita miliki, 
dan (iii) berjuang melaksanakan setiap perintah Al-
lah dengan ikhtiar yang maksimal. Semoga jiwa dan 
kekuatan iman Ismail yang ikhlas akan tumbuh pada 
para mujahid kecil Al-Jannah, begitu pula kakak SMP 
dan SMA Aamiin ya robbal alamiin....

Selanjutnya bulan haram kedua yang akan kita 
bahas yaitu bulan Al-Muharram. Hmm... di bulan inilah 
kita merayakan tahun baru,  karena Al-Muharram ada-
lah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Justru kita 
sebagai umat muslim tidak perlu merayakan tahun 
baru masehi, karena Rasulullah tidak pernah mencon-
tohkan melakukan hal mubazir, apalagi mengikuti 
perbuatan kaum kafir. 

Pada bulan Al-Muharram, Allah memberikan 
banyak kemenangan kepada umat Islam, diantaranya 
adalah kemenangan Nabi Ibrahim AS dalam memer-
angi Raja Namrud, dan juga diselamatkannya Nabi 
Yunus AS setelah lama berada dalam perut ikan paus 
yang sangat besar.

Tahukah kamu ada 4 bulan dalam kalender Hijriah 
yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dengan se-
butan bulan haram? Ya, bulan Dzulqo’dah, Dzulhijjah, 
Al-Muharram dan Rajab.

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas 
bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama 
yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bu-
lan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya se-
bagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah 
bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

[QS. At-Taubah: 36]

Kenapa disebut bulan haram? Karena pada 4 bulan 
tersebut kita sangat ditekankan menjauhi maksiat 
dan memperbanyak ibadah serta amalan kebaikan. 

Kali ini kita akan membahas 2 di antara 4 bulan 
haram itu. Yang pertama bulan Dzulhijjah, tentu teman 
teman pasti sudah tau ya, peristiwa apa yang terus kita 
kenang dan ambil hikmahnya setiap tahunnya pada bu-
lan Dzulhijjah? Ya, kegiatan kurban, yang pada tahun 
1440 Hijriah ini sekolah kita melakukan kurban pada 
hari tasyriq ke 2, Alhamdulillah siswa selalu berseman-
gat setiap tahunnya melaksanakan seluruh aktivitas 
kegiatan kurban.

Pemaknaan kurban dilakukan secara berbeda 
disesuaikan dengan jenjang pendidikan dari mulai TK 

ISLAM - TAQWA
AQ IDAH . IB ADAH . AKHLAK
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Sebenarnya kita sudah memiliki panutan tokoh-to-
koh pengusaha muslim. Sejarah mencatat dengan 
tinta emas bagaimana Rasulullah merintis bisnis 

sejak usia belia. Betapa gigihnya Beliau SAW meraih 
kesuksesan dalam berdagang dari Arab hingga Syam, 
hanya dengan naik unta. Berikutnya sahabat-sahabat 
Beliau SAW, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin 
Affan, Abu  Bakar ash-Shidiq  dan lain-lain juga tangguh 
dan piawai dalam berdagang hingga mereka terkenal 
dengan kekayaannya yang berkah melimpah, namun 
tetap tawadhu.

Teman-teman, apakah kalian tahu apa yang 
ada pada diri tokoh-tokoh panutan tersebut?  Mereka 
memiliki mental wirausaha. Proses membangun men-
tal ini (seperti tidak mudah menyerah, mandiri, disiplin, 
kreatif, dsb) seringkali membutuhkan waktu dan pen-
galaman praktik bisnis yang relatif lama. Nah, Sekolah 

IAS Al-Jannah melalui program  AJ-MART, Market Day, 
dan AYE (Al-Jannah Young Entrepreneur) Club juga 
ingin membina teman-teman sejak dini agar menjadi 
pengusaha muslim yang tangguh. Alhamdulillah siswa 
Al-Jannah sudah memulai jam terbangnya bereksperi-
men dan memasuki selalu beluk dunia bisnis. 

Selain mental wirausaha, seorang pengusaha/
entrepreneur juga harus memiliki kemampuan mana-
jerial bisnis (menentukan gagasan, menyusun business 
plan, strategi marketing hingga mampu mengelola 
bisnis) secara sederhana dan praktis, kemampuan ma-
najerial bisnis tersebut juga akan ditempa di program  
AJ-MART, Market Day, dan AYE (Al-Jannah Young En-
trepreneur) Club. 

Banyak orang yang gagal bisnis atau enggan 
berbisnis karena dihinggapi mitos atau pemahaman 
yang keliru. Misalnya: Entrepreneur itu dilahirkan, bu-
kan diciptakan. Jiwa pengusaha itu bawaan dari lahir, 
sehingga sulit dan tidak bisa dipelajari. Padahal naluri 
bisnis, keberanian mengambil risiko, kemampuan men-
ganalisa lingkungan bisnis dan menjalin hubungan/in-
terpersonal sebenarnya bisa dipelajari melalui  ilmu 
entrepreneurship dan jika dipraktikkan akan mengar-
ahkan kita menjadi seorang pengusaha sukses.

Seorang pengusaha juga harus terbiasa dan siap 
menghadapi segala kondisi dan tentu saja yang dibutuh-
kan adalah problem solving atas setiap keadaan, oleh 
karena itu, selagi masih muda, mari belajar menjadi pen-
gusaha melalui serangkaian proses learning by doing! 

Menempa Calon

Pengusaha
muslim 

ALAM - LEADERSHIP
DISIPLIN .  TANGUNG JAWAB .  MANDIRI



Green
Qurban

yang pernah diberitakan (18/11/2018), seekor paus ter-
dampar di pantai Wakatobi dalam kondisi mati men-
genaskan (membusuk). Di dalam perutnya ditemukan 
sampah plastik yang beratnya mencapai 5,9 kg. Organ-
isasi pemerhati satwa liar, World Wild Life (WWF) In-
donesia turut mengabadikan foto paus itu, setelah se-
belumnya viral foto Justin Hofman dari organisasi Sea 
Legacy yang menggambarkan seekor kuda laut den-
gan sampah sedotan di ekornya di perairan Sumbawa.

Oleh karena itu, tepatlah kiranya kita men-
canangkan program Green Qurban dengan cara pen-
gurangan sampah plastik pada pembagian daging kur-
ban untuk warga sekolah dan masyarakat di sekitar 
sekolah. Untuk warga sekolah IAS Al-Jannah, ditekank-
an untuk membawa wadah sendiri yang bukan seka-
li pakai dalam pengambilan daging kurban. Wadah 
tersebut masih dapat dipakai untuk keperluan lain, se-
hinga tidak menambah jumlah sampah yang dibuang. 

Sedangkan untuk masyarakat di sekitar sekolah, 
pembagian daging kurban menggunakan kantong bio-
degradable (yaitu kantong  yang terbuat dari tepung 
singkong). Kantong ini lebih cepat terurai dan menyatu 
dengan tanah, serta tidak menganggu keseimbangan 
tanah, sehingga tidak merusak lingkungan.

Dengan demikian, pada tahun ini tidak terjadi 
penggunaan kantong plastik sebanyak kurang lebih 
600 pcs yang biasanya terbuang menjadi sampah dan 
menganggu lingkungan hidup. Inilah komitmen kami 
sebagai lembaga pendidikan yang berkonsep Islam, 
Alam dan Sains yang mengambil peran dan tanggung 
jawab terhadap lingkungan terdekat terlebih dahulu. 

Rasulullah SAW bersabda “Rahmatilah (sayangi-
lah) yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati 
oleh Dzat yang ada di langit “ (HR. Abu Dawud no 4941, 
HR. At Trirmidzi no 1924). Semoga kita semua bisa is-
tiqomah menjaga lingkungan kita.

https://www.mongabay.co.id/2017/05/15/paus-sperma-itu-pun-mati-karena-sampah-plastik/

Ada yang berbeda dengan penanganan daging 
kurban tahun ini, yaitu Green Qurban. Program 
Green Qurban adalah komitmen Sekolah IAS 

Al-Jannah sebagai sekolah Islam, Alam dan Sains. Bah-
wa ibadah kurban seharusnya bukan hanya tentang 
berbagi, namun juga mengedukasi masyarakat bahwa 
menjaga alam, lingkungan dan kesehatan, juga ba-
gian dari ibadah. Sebagaimana tugas manusia sebagai 
khalifah fil ard, bukan hanya mempimpin atas diri ma-
nusia, namun Allah     juga mengamanahkan penge-
lolaan atas bumi dan seisinya, dalam hal ini termasuk 
alam dan lingkungan.

Program Green Qurban kami wujudkan da-
lam bentuk tindakan pengurangan penggunaan kan-
tong plastik pada pembagian daging kurban. Karena 
sampah plastik telah menjadi penyebab signifikan 
bagi kerusakan lingkungan. Sampah plastik termasuk 
jenis sampah yang sangat lama terurai dan sulit men-
yatu kembali dengan alam. Masih lekat dalam ingatan 
kita kabar duka longsor akibat gunung sampah 14 ta-
hun lalu di TPA Luewigajah, Cimahi, yang mengakibat-
kan 20 orang meninggal dunia. 

Di perairan, sampah plastik juga sangat men-
ganggu kelangsungan hidup flora dan fauna. Seperti 
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Kualitas pendidik adalah hal yang sangat penting 
dalam suatu institusi pendidikan, jauh lebih pen-
ting dari sarana & fasilitas sekolah. Oleh karenan-

ya sekolah Al-Jannah konsisten  dengan program rutin 
maupun non rutin untuk terus meningkatkan kualitas 
guru-guru. Selama Juli-September 2019, pembinaan 
yang dilakukan antara lain:

• Raker memasuki tahun ajaran baru (03-16/07/2019) 
diisi dengan pelatihan:  Komunikasi, Irama ross 
(baca Al-Quran), Kurikulum 2013, Pembuatan PPI, 
Pembuatan soal berbasis aplikasi, dan pembuatan 
RPP berbasis visi-misi.

• Pelatihan Tahsin setiap hari Selasa, Rabu dan Ju-
mat (pukul 16.00-17.00).

• Tes Akademik Matematika, IPA, dan Bahasa Indo-
nesia bagi guru SD (26/06/2019).

• Tes kebugaran bagi seluruh gur u dengan penilai 
dari tim divisi Alam (9/08/2019).

• Pelatihan praktis Bahasa Inggris dengan Bapak 
Drs. Mustafa Yamin , M.Ed (22&29/08/ 2019).

• Supervisi oleh Konsultan Sekolah Bapak Drs. Mus-
tafa Yamin, M.Ed (12 &19/09/2019).

• Kajian rutin guru dan karyawan dengan tema: 
Pentingnya Adab Sebelum Ilmu, pembicara Dr. Adi-
an Husaini (13/09/2019).

• Pelatihan external perwakilan guru atau kepala 
sekolah

1. Seminar Self Concept Career, pembicara Ibu Die-
na Syarifa (Founder ABHome) (29/07/2019).

2. Seminar Portofolio Siswa di Abad 21 , pembicara 
Bapak Munif Chatib (24 08/2019)

3. Workshop Komunikasi Digital (25/08/2019).
4. Training Talents Mapping for Human Resources 

Management, pembicara Bapak M. Ferous (14-
15/09/2019).

5. Metodologi Penanganan Anak Berkebutuhan 
Khusus (28/09/2019).

6. Training Talents Mapping utk Anak Berkebutu-
han Khusus (29/09/2019).

7. Kepala Sekolah SD dan SMP mengikuti Diklat 
Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Di-
nas Pendidikan selama 10 hari (September/2019)

Guru
Pembelajar



Guru
Pembelajar

Program parenting tahun ajaran ini diawali dengan open 
mind tentang tujuan dan makna penting pendidikan dan 
pembelajaran abad 21 untuk pemuda-pemudi Islam 

yang kelak akan menjadi para pemimpin. Materi parenting 
ini disampaikan untuk level-level akhir di setiap unit Seko-
lah Al-Jannah, yaitu level VI, IX dan XII pada tanggal 20 Juli 
2019, yang dibahas secara visioner dan islami oleh konsultan 
Sekolah Al Jannah, Bapak Drs. Mustafa Yamin, M.Ed. Beliau 
menuturkan bahwa pendidikan haruslah mencetak generasi 
pemimpin (leader) bukan hanya generasi pekerja (worker), 
sehingga para pendidik dan orang tua mulai mempersiapkan 
generasi muda menghadapi dunia nyata. Dunia nyata era 
industri informasi yang bergerak cepat dan selalu berubah, 
era revolusi industri 4.0, tentang pendidikan berfokus pada 
project, kolaborasi team work, dan kreatifitas, diiringi dengan 
sikap dan akhlak Islami, bukan hanya nilai-nilai akademik.

Selanjutnya memahami keinginan anak milenial yang 
sering tidak sejalan dengan harapan orangtua, zaman yang ber-
beda memang mengharuskan orangtua, untuk semakin belajar, 
Sehingga orangtua akan dapat memahami keinginan anak dan 
menjadi lebih bijak dalam menghadapinya. Tidak merasa selalu 
sudah paham, kemudian memaksakan kehendaknya. 

Alhamdulillah, pada program parenting SD Level I, II 
dan  III  (31/08/2019) Bapak Aris Setyawan, S.TP, CHt  mem-
bahas tema “Orangtua Bijak di Era Milenial”. Penampilan ko-
munikatif dan simpatik mendapat respons yang sangat baik 
dari orangtua murid. Bahkan sebagian besar merasa hanyut 
dengan suasananya. 

Sementara itu pada program parenting Level IV dan V 
(21/09/2019) Ayah Andri Fajria dan Bunda Tik Santikasari Dewi 
menyampaikan materi: “Tahapan Keluarga Sadar bakat”. Se-
pasang suami-istri praktisi Talents Mapping ini menekankan 
pentingnya keluarga sadar bakat. Karena, keluarga adalah 
pilar utama dan tempat yang ideal dalam mengembangkan 
bakat anggota di dalamnya. Keluarga yang mengenali po-
tensi setiap anggota keluarga, dapat membantu menemukan 
tugas penciptaan setiap orang, dan membantu menemukan 
jalan suksesnya dunia dan akhirat. 

Pesannya: “Janganlah melihat anak dari sisi kekuran-
gannya, tapi asahlah anak pada sisi tajamnya/ kekuatannya 
dan siasati kekurangannya. Seperti filosofi kapak yaitu asalah 
pada sisi tajamnya”. Karena tidak ada produk Allah yang ga-
gal, namun kitalah yang gagal melihat potensi orang lain, “Ev-
erybody is special and limited edition”.

Pada tanggal 14/9/2019 giliran Bunda Ida S. 
Widayanti, memberikan materi parenting: “Ayah 
Cinta Pertamaku” di hadapan orangtua murid Pra 
Dasar. Secara interaktif Bunda Ida mengingatkan 
para Ayah: 

“Ketahuilah bapak-ibu, bahwa ada 17 di-
alog tematik keluarga di dalam Al-Quran. Den-
gan ibu hanya 2 dialog, dengan orangtua secara 
umum 1 dialog, namun dengan ayah ada 14 dia-
log. Maka, jadikanlah anak agar dia merasa: Ayah 
Cinta Pertamaku”, karena ternyata begitu besar 
peran Ayah dalam perkembangan anak-anaknya 
Bunda Ida juga menekankan pentingnya parent-
ing. 

“Kita tidak bisa memberi apa yang tidak 
kita miliki. Berarti orangtua harus belajar agar 
bisa memberikan pendidikan yang berarti bagi 
anak. Apalagi zaman terus berubah dan ilmu par-
enting tidak pernah kita dapatkan di sekolah dan 
kampus,” tuturnya. Oleh karena itu, inilah seko-
lahnya orangtua.

Sekolahnya Orangtua
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Masa kanak-kanak adalah masa yang paling 
efektif untuk mengeksplorasi pengetahuan. 
Pengetahuan yang didapatkannya akan menja-

di khazanah yang sangat berguna bagi perkembangan 
ilmu (pengetahuan) selanjutnya. 

Hanya saja, anak-anak usia TK terkadang malu 
ataupun belum berani melakukan sesuatu untuk 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. 
Oleh karena itu, kami memberikan beberapa kegiatan 
untuk menstimulasi tumbuhnya keberanian tersebut.
Kegiatan apakah itu?

Pada awal sekolah, kami mengadakan kegia-
tan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) agar anak-

anak berani berinteraksi dengan lingkungan sekolah 
(termasuk dengan guru dan teman) tanpa didampingi 
orangtua atau pengasuh. Karenanya, berbagai atribut 
dan kegiatan dirancang sedemikian rupa agar anak 
tertarik, senang dan nyaman di sekolah serta menjadi 
dekat dengan guru dan teman-temannya. 

Pada momen hari kemerdekaan RI, TK meng-
gelar berbagai perlombaan. Lomba juga dirancang se-
menarik mungkin dan sesuai dengan tingkat usianya. 
Salah satu tujuan lomba tersebut  untuk menumbuhkan 
keberanian, selain untuk meningkatkan kepercayaan 
diri juga membangun jiwa sportif. 

Pada event kurban di sekolah, anak-anak TK 
pun diikutsertakan. Mereka didorong agar berani 
menyaksikan pemotongan hewan kurban dan berani 
menyentuhnya. Bahkan ada anak yang sudah berani 
menaiki hewan kurbannya. 

Pada kesempatan kunjungan edukatif, keberani-
an anak juga ditumbuhkan. Terutama keberanian ber-
tanya. Seperti pada kunjed di Balai Riset Budidaya Ikan 
Hias Pancoran Mas, Depok (24/09/2019). Di sini anak-
anak bisa mengeksplorasi tema Budidaya Ikan Ciptaan 
Allah, untuk memperkuat dan memperdalam pengeta-
huan yang sudah diberikan di sekolah.  

Pada saat touring di kolam ikan koi anak-anak 
antusias untuk bertanya. Bahkan beberapa anak su-
dah sangat berani (pecaya diri) mengajukan banyak 
pertanyaan. Sebaliknya, tour guide juga aktif member-
ikan pertanyaan terkait penjelasannya. Alhamdulillah, 
anak-anak juga sangat bersemangat menjawabnya. 

Semoga kepercayaan diri yang kuat dengan 
dukungan apresiasi dari lingkungannya menjadikan 
mental pemimpin yang berjiwa kuat dan tangguh pada 
siswa-siswi Al-Jannah Aamiin.

AKU 
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Kami di SMP IAS Al-Jannah sangat ditekankan untuk 
peduli, baik terhadap diri sendiri, sesama maupun 
lingkungan. Hal itu termasuk program pendidikan 

karakter yang sejak awal sudah disepakati juga bersa-
ma orangtua murid. Karenanya, pada Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS), seluruh siswa mendesain 
kardus untuk dijadikan tempat sampah harian di kelas-
nya.

Siswa juga bekerjasama dengan keluarga dalam 
mengumpulkan barang bekas di rumah (seperti kardus, 
CD, spidol, kawat dan koran bekas) untuk ditabung di 
Bank Sampah Al-Jannah. Pada saat Enviro Time, ke-
giatan siswa pun memungut barang-barang bekas un-

tuk ditabung di Bank Sampah. Barang bekas di Bank 
Sampah diolah menjadi produk-produk yang lebih 
bernilai seperti boks untuk menyimpan buku (di dalam 
loker), gantungan kunci, dsb. 

Adapun aksi kepedulian terhadap diri sendiri 
dan sesama di antaranya dengan memahami bahaya 
narkoba. Aksi dilakukan dengan sebelumnya mengiku-
ti sosialisasi dari tim dokter Puskesmas Pondok Rang-
gon. Dengan kegiatan ini, harapannya siswa SMP IAS 
Al-Jannah menjadi paham akan bahaya narkoba dan 
menjadi agen perubahan yang secara preventif dapat 
menjaga diri dan teman-teman dilingkungan dari an-
caman narkoba tersebut.

Salah satu karakter yang ditanamkan kepa-
da siswa-siswi SMP Al Jannah adalah karakter 
kepemimpinan. Karena di dalam Al Qur’an pun 

Allah memilih  manusia sebagai khalifatul fil ard. OSIS 
adalah salah satu wadah untuk menanamkan karakter 
kepemimpinan pada siswa juga belajar berorganisasi.

Alhamdulillah pada tanggal 30 Agustus 2019 
SMP Al-Jannah telah melaksanakan pemilihan umum 
ketua OSIS Periode 2019-2020, ada empat calon ket-
ua yang dijaring dari siswa siswi terbaik SMP Al Jannah 
yaitu ananda Libby, Nadine, Khalif dan Al Farell.

Ananda Libby siswa kelas 8A yang terpilih men-
jadi ketua OSIS Periode 2019-2020. Dalam pidato pe-
menangannya, siswi yang meraih medali emas pada 
ajang pertandingan taekwondo se-DKI Jakarta ini san-
gat berterimakasih kepada siswa –siswi SMP Al Jannah 
dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung dan 
memberikan kepercayaan kepadanya menjadi ketua 
OSIS Periode 2019-2020.

Di mata teman-temannya siswi yang aktif di 
berbagai kegiatan SMP Al-Jannah ini sangat aktif dan 
inisiatif di setiap kegiatan sekolah, berbagai lomba 
juga sudah diikuti baik lomba di dalam sekolah mau-

AKU PEDULI SAMPAH DAN BAHAYA NARKOBA

pun di luar sekolah. Mudah-mudahan ananda Libby 
bisa mengemban amanah ini dan menjadi pengala-
man pembelajaran yang sangat berharga untuk Libby 
dan pengurus OSIS lainnya.

Pelantikan pengurus OSIS SMP 2019/2020 yang 
barupun telah dilakukan di Bumi Perkemahan Jambo-
re pada tanggal 6 Oktober 2019, pelantikan dilakukan 
sekaligus para pengurus OSIS langsung  melakukan 
campaign tetang lingkungan dan pembagian tanaman 
kepada masyarakat di Jambore.

Sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Agustus 
2019 SMA Al Jannah melaksanakan pemilihan umum 
ketua OSIS Periode 2019-2020, ada enam calon ketua 
yang dijaring dari siswa siswi terbaik: Devi, Alya, Indra,-
Bella,Abdillah,dan Daffa. Namun, Ananda Muhammad 
Haikal Abdillah siswa kelas 11-IPS yang terpilih menja-
di ketua OSIS Periode 2019-2020. 

Dalam pidato pemenangannya,siswa dari juru-
san IPS ini, sangat berterimakasih kepada siswa-siswi 
SMA Islam Alam dan Sains Al Jannah dan juga Bapak 
Ibu Guru yang sudah mendukung dan memberikan 
kepercayaan kepadanya menjadi ketua OSIS Periode 
2019-2020. 

“Sebaik baik Manusia Adalah yang Paling Bermanfaat 
bagi orang lain” (HR. Ahmad Thabrani)

Belajar Ber Organisasi Melalui OSIS SMP-SMA



By: Icha dan Suci (Kls X IPS-SMA IAS-AJ)

Esensi Kurban

Menurut kalian, apa esensi dari berkurban?
Menurut seorang pemulung Mak Sahati, 
“Pokoknya kami pingin kurban. Karena itu, kami 

selalu sisihkan hasil keringat saya, meskipun cuma Rp 
500 atau Rp 1.000 atau berapa saja.” Kerja kerasnya 
hingga tujuh tahun akhirnya membuahkan hasil. Pada 
Minggu (13/10/2013) domba yang dia idam-idamkan 
pun tiba di rumahnya. (Sumber: Brilio.net)

Itulah esensi kurban yang dicontohkan oleh Mak 
Sahati. Sebuah keikhlasan, kerja keras, berdoa dan 
bersyukur untuk dapat berkurban meskipun hidupnya 
miskin sebagai pemulung sehingga harus menabung 
sampai tujuh tahun lamanya.

Berkaca dari kisah Mak Sahati, bagi kami, kur-
ban adalah proses ikhlas dari persembahan seorang 
hamba kepada Allah        . Kenapa proses? Karena ikhlas 
itu belum final, harus terus-menerus berproses sepan-
jang hidup. 

Let's... HIJRAH
Subhanallah…. ternyata Hijrah yang sering kita dengar pada bulan 
Al-Muharram memiliki makna yang sangat dalam bagi teman-teman, 
yukk... kita lihat apa sih arti makna Hijrah dari teman-teman kita ini ?

Hijrah itu tidak memakai fashion saja, tapi memakai hati 
supaya dapat berganti hatinya, dari yang awalnya malas 
shalat menjadi rajin shalat, yang awalnya malas shalat su-
nah menjadi gampang (mau-red) shalat sunah, yang awal-
nya malas puasa menjadi gampang puasa, yang awalnya 
nggak (mau-red) dengar kajian akhirnya suka dengar ka-
jian

Saqif
(kelas 8B SMP) 

Mohamad Fari Okiputra
(kelas 10 SMA)

Hijrah itu yang tadinya malas sholat jadi 
rajin sholat, hijrah itu adalah yang tadinya 
bangunnya lama (kesiangan-red) jadi ba-
ngunnya cepat (pegi-red), Hijrah itu yang 
tadinya malas belajar jadi rajin belajar.”

Hijrah itu suatu perubahan. 
Contohnya seorang rocker bisa 
jadi ustadz terus seorang yang 
pemalas akhirnya jadi rajin be-
lajar terus dan sebagainya.

Dari Sahabat 
Umar bin Khaththab ra berkata, 

“Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 
‘Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan 

sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan 
apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya 
kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa 

yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita 
yang hendak dinikahinya maka hijrahnya 

sesuai ke mana dia hijrah.’” 
(HR. Bukhari & Muslim)

Hasna Selenia Namari
(kelas TK A3) 

Hijrah itu yang tidak pernah berinfaq seka-
rang berinfaq, menjadi anak yg sholeh dan 
sholeha disayangi papa mama  dan yang ti-
dak pernah berbagi menjadi suka berbagi 
ke teman2 yg membutuhkan.
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Raqqil Mahfudza Hayat 
(kelas 4 Merkurius)
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Apakah sudah merdeka? Merdeka dalam KBBI 
berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, 
dan sebagainya), atau tidak bergantung kepada 

orang atau pihak tertentu. Faktanya, Indonesia masih 
bergantung kepada negara lain. Masih mengimpor be-
ras, besi, garam, jagung, kedelai, dan sebagainya dari 
negara lain dan bahkan banyak berhutang kepada 
negara lain. Apa yang menjadi faktor ketergantungan 
tersebut? 

By: Faqih (X-IPA) dan Aischa (X-IPS)

Apakah Indonesia sudah merdeka ?
Menurut saya: Pertama, SDM Indonesia masih 

terhitung lemah. Banyak yang malas dan tidak disiplin. 
Kedua, sistem pendidikan di Indonesia tidak langsung 
menjurus ke minat bakat sejak dini. Kalau dari kuliah 
baru mengenal bakat, skill yang didapat kurang. Ketiga, 
Jiwa Pengikut Bukan Pencipta. Rakyat Indonesia lebih 
suka jadi pegawai daripada jadi pengusaha. Jiwa itulah 
yang membuat Indonesia menjadi negara tertinggal. 

Semoga kelak kami bisa ikut mewujudkan Indo-
nesia merdeka dengan sebenar-benarnya, InsyaAllah, 
Aamiin.

Millennial Challenge: Learn How to Vlog itu se-
suatu hal yang seru banget, karena banyak 
aktivitas yang dapat menambah ilmu dan pen-

galaman baru khususnya dalam bidang IPTEK. Kegia-
tannya seperti membuat film. Sangat menyenangkan 
walaupun benar-benar melelahkan, dan menegangkan 
juga juga karena kami dikejar target harus kelar dalam 
sehari. 

Kerjasama kami dalam tim memang benar-be-
nar diuji di lapangan. Kami harus bisa mengatur teman, 
berbagi tugas dan saling mengarahkan. Kami juga ha-
rus sabar dan fokus dalam mengambil gambar, mem-
buat script sampai terakhir mengedit video. 

Walaupun kami baru pertama kali membuat 
vlog secara profesional (tentu saja belum expert ya...), 
eh, Alhamdulillah hasilnya ternyata tidak mengece-
wakan lho, juara 1. Benar-benar tantangan dan menja-
di pengalaman yang seru, asyik dan berharga banget. 

Sebenarnya yang paling serunya juga yaitu ban-
yaknya kegiatan yang kreatif dan menantang di SMP 
Al-Jannah, pokoknya Millennial Challenge is the best 
lah.. Kapan ada lagi? Kangen ke SMP Al-Jannah, ...

Alasan lain yang membuat saya senang belajar 
di SMP Al-Jannah yaitu dikoordinirnya kegiatan oleh 
kakak OSIS dan belajar tidak hanya dikelas, beker-
jasama dengan tim, berkompetisi, menyalurkan hobby, 
melatih percaya diri, inilah beberapa kegiatan yang 
saya ketahui di SMP Al-Jannah.

Ameera, Aqlisya, Mazaya, Dafa Al fathir, 
Thoriq dan Hammam (Level 6)

Serunya
meliput aktivitas
SMP Al-Jannah
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UP COMING
EVENT
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“Kita sudah sampai Bali!” kata Ayah dengan suara 
datar, menyimpan kenangan.

“Sudah sampai Bali? Horeee!” teriak Radit. Ayu 
cuma tersenyum melihat tingkah lucu adiknya yang 
baru berusia 5 tahun. 

Perjalanan dari bandara menuju hotel tidak butuh 
waktu lama. Begitu masuk kamar, Radit langsung mere-
bahkan badannya. Tidur pulas. Ayu pun hendak ke tem-
pat tidurnya setelah merapikan pakaiannya.

“Ayu, kamu belum tidur?” Suara Ayah menahan 
langkah kaki Ayu. 

“Belum. Ada apa, Yah?” Ayu lalu menuju balkon, 
dan duduk di samping Ayah. 

“Lihat! Panorama itu indah, bukan?” seru Ayah.
“Woow... keren sekali!” Mata Ayu terbelalak, me-

mandangi pantai yang indah dari balkon kamar. Kan-
tuknya seketika terusir.

“Ayah dan Ibu pernah ke pulau itu...,” terang Ayah. 
“Besok pagi kita ke sana, sesuai permintaan Ibu,” lan-
jutnya.

“Oh, iya? Kapan Ibu minta, Yah?” Ayu Penasaran.
“Setahun yang lalu. Ketika Ibumu divonis kena 

kanker, Ayah lalu menghiburnya dengan berlibur ke pu-
lau itu. Ibumu lalu meminta Ayah agar tahun depannya 
membawa kalian untuk berlibur ke pulau itu. Sayangn-
ya..., Ibumu tidak bisa menemani kita. Allah memanggil-
nya terlebih dulu....” jelas Ayah.

***
Setelah sarapan, Ayah, Ayu dan Radit naik speed 

boat yang dikemudikan oleh Pak Made. Hanya dalam 
waktu sepuluh menit sampai di pulau itu. 

Turun dari speed boat, Ayu mengarahkan pandan-
gan ke segala arah. “Oh, inilah pulau yang ibu kagumi, 
sungguh indah,” bisik hati Ayu. 

Begitu masuk ke sebuah rumah peninggalan ka-
keknya, Ayu dan Radit seketika tercengang. Di dalam-
nya terpajang foto-foto Ibu. Foto Ibu semasa kecil, lu-
cu-lucu.  Foto Ibu semasa remaja, cantik, imut. Foto Ibu 
semasa dewasa, anggun. 

Saat melihat foto Ibu menggendong Radit dan 
Ayu, tak kuasa Ayu menahan air matanya mengalir. 
“Ayah, Ayu rindu Ibu,” suaranya lirih.

Selanjutnya bermain di pantai, berfoto ria, makan-
makan dan bercakap-cakap mengenang Ibu. Puas. 
Hingga menjelang sore hari saatnya balik ke hotel. Pak 
Made langsung melajukan speed boat-nya.

“Ayah! Kak Ayu!!!” terdengar teriakan dari jauh.
“Hah?! Radit belum naik kapal, Yah?!” teriak Ayu. 

Ayah juga kaget. Pak Made lalu membalikkan arah 
kapalnya. 

“Kok bisa ketinggalan sih, Radit?” tanya Ayah. 
Begitu Radit naik, tanpa menghiraukan obrolan 

Ayah dan Ayu, Pak Made melajukan speed boat-nya 
kembali. 

Tapi, dari jauh terdengar lagi teriakan....
“AYUUU! RADIIIT!!!!” 
“Hah, Ibu?!” teriak Ayu dan Radit berbarengan. 
Seketika Ayah, Ayu dan Radit melongok ke be-

lakang. Pandangannya menelisik pulau itu. Namun 
kosong dari sosok yang dicarinya.

“Pulau itu memang suka memanggil!” komentar 
Pak Made. Ayu dan Radit makin bingung. 

Pemenang lomba membuat cerpen

Panggilan
Pulau
     Oleh: Deza Aulia Aminda, kelas 9A
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Limbah air AC sering dibuang percuma. Di sisi lain, 
untuk menyiram taman digunakan air lain. Hal ini 
menjadi pemborosan air dan listrik (pompa air). 

Oleh karena itu, Maeselina B, Cintia PA, dan Wardah 
RSA (siswa SMP IAS Al-Jannah) melakukan proyek pe-
nelitian “Vertical Garden Menggunakan Limbah Air 
AC” untuk mengikuti kegiatan tahunan OPSI 2019 dari 
Kemendikbud.

Maeselina dkk membuat model vertical gar-
den di dekat dinding yang ada selang pembuangan 

VERTICAL GARDEN DENGAN LIMBAH AIR AC

Proyek penelitian Hammam (siswa kelas 6 Androm-
eda) ini merupakan sinergi dari proyek kakak ke-
las di SMP IAS Al-Jannah. Penambahannya pada 

unsur digital. Proyek “Vertical Garden Menggunakan 
Limbah Air AC” dilengkapi dengan sensor kelembaban 
tanah, micro-controler Arduino uno, relay dan pompa 
air. Dengan penambahan perangkat tersebut penyira-

Otomatisasi Penyiraman 
Vertical Garden man vertical garden berjalan secara otomatis, tidak 

lagi secara manual dengan tenaga manusia.
Proyek penelitian Hammam ini sedang diikutser-

takan pada lomba Kalbe Junior Scientis Award (KJSA) 
2019. Lomba KJSA merupakan lomba karya sains nasi-
onal untuk siswa-siswi tingkat SD dan SMP se-Indonesia. 
Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, lomba 
KJSA bertransformasi menjadi lomba karya sains yang 
memanfaatkan unsur teknologi digital di dalamnya. Se-
moga sukses mendapatkan yang terbaik ya, Hammam! 
Aamiin....

air limbah AC di sekolah. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah (1) penyiraman vertical garden dapat meng-
gunakan air limbah AC, (2) vertical garden lebih ramah 
lingkungan karena kami menggunakan botol bekas, 
menghemat air dan energi listrik, (3) vertical garden 
dapat diterapkan di lingkungan masyarakat, membuat 
lingkungan lebih hijau, dan menghasilkan oksigen. 

Wah salut dengan penelitiannya yang berman-
faat, tetap kritis dan tetap semangat meneliti ya teman-
teman.

Melatih kreativitas siswa melalui pemeblajaran project



Project tema adalah aktivitas yang merupakan pun-
cak dari rangkuman berbagai macam kegiatan 
pembelajaran dalam rentan waktu lebih kurang 

1 bulan, dan ditujukan untuk penguatan sikap, peng-
etahuan dan keterampilan yang melibatkan berbagai 
pihak (siswa, guru dan orangtua). Kegiatan ini juga ber-
guna untuk menjembatani tema yang baru saja didala-
mi menuju tema yang akan dipelajari. 

Project tema Level I adalah “Kamarku yang In-
dah”. Pada project ini siswa dengan bantuan orangtu-
anya membuat video tentang isi kamarnya. Hasil video 
dipresentasikan di depan kelas. Alhamdulillah, siswa 
sangat antusias dan orangtua pun sangat mendukung. 

Project tema Level II adalah “Membuat Alat 
Musik dari Botol Bekas”. Secara 

berkelompok 4-5 siswa ber-
musyawarah untuk me-

nentukan jumlah 

PROJECT
TEMA SD biji yang akan dimasukan ke botol yang berbeda. Botol 

ditutup rapat, lalu dimainkan untuk menyanyikan lagu 
Garuda Pancasila.

Project tema Level III adalah “Ayam Peli-
haraanku”. Pada project ini siswa membuat kandang 
ayam dari barang bekas, mengamati dan merawat 
ayam peliharaannya, tahap berikutnya menjualnya 
pada market day (Jumat, 6/09/2019), dan mempresen-
tasi hasilnya.

Project tema Level IV adalah “Big Book”. Secara 
berkelompok, siswa membuat big book yang berisi 
“Keanekaragaman Budaya Indonesia”. Hasilnya berupa 
big book yang ditaruh di Reading Corner di kelasnya 
agar dapat dibaca oleh siswa saat jam literasi.

Project tema Level V adalah “Membuat Wayang 
Organ Gerak Manusia”, sesuai dengan tema yang siswa 
pelajari yaitu Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tan-
gan dan kaki wayang bisa digerakkan untuk berjalan, 
berlari, dan melakukan aktifitas lainnya. 

Project tema Level VI adalah “Membuat Hidro-
ponik Sederhana“ secara berkelompok, siswa memper-
siapkan media tanaman untuk membuat hidroponik 
tanaman kangkung. Pengamatannya dilakukan setiap 
hari. Melalui aktivitas pembelajaran project ini seluruh 
panca indera dilibatkan sehingga siswa dapat terstim-
ulasi secara maksimal.
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Praktik ibadah di waktu kecil bukan sekadar untuk 
menunaikan kewajiban agama. Apalagi bagi mereka 
yang belum aqil baligh, belum terbebani kewajiban 

tersebut. Namun, praktik ibadah bagi anak juga berguna 
untuk mendapatkan pengetahuan (kognitif) dan pen-
galaman ruhani yang sangat membekas. Sebagaimana 
kalimat hikmah: Belajar di waktu kecil bagai mengukir di 
atas batu. Belajar di waktu besar bagai melukis di atas air.

Itulah kata-kata bijak yang mengingatkan 
orangtua agar senantiasa memberikan pendidikan yang 
terbaik bagi anak dalam setiap kesempatan, termasuk 
dalam kesempatan bermainnya. Terlebih-lebih pembela-
jaran yang dapat mendekatkan diri anak kepada Tuhann-
ya. Seperti kegiatan outdoor Manasik Haji yang dilakukan 
oleh anak TK IAS Al-Jannah pada tanggal 29 Agustus 2019.

Praktik manasik haji perlu diajarkan kepada anak-
anak. Karena, ibadah haji termasuk rukun Islam yang wa-
jib ditunaikan ketika anak menginjak usia dewasa (atau 
akhil baligh) dan mampu. Selain itu, ibadah haji (lebih) 
bersifat ibadah fisik. Bahkan tanpa bacaan apapun yang 
menyertainya, ibadah haji tetap sah. Oleh karena itu, 
doa dan bacaan dalam manasik haji kita pilihkan yang 
pendek dan mudah dihafal.

Adapun anak SD (kelas 2-6), SMP dan SMA IAS Al 
Jannah praktik ibadah shalat jenazah (gaib) saat wafatn-
ya KH Maimun Zubair dan Ayah dari ananda Muhammad 
(siswa kelas 10 SMA) serta Bapak B. J. Habibie. Sebelum 
praktik, tentu saja para guru mengajarkan caranya dan 
memberikan pemahaman tentang hikmah dan pelaja-
ran dari shalat  jenazah kepada mereka. Karena, sesung-
guhnya orang yang paling cerdas adalah yang mengin-
gat  kematian.

Sebagaimana Ibnu Umar RA berkata, “Aku datang 
menemui Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wassalam 
bersama 10 orang, lalu salah seorang Anshar bertanya, 
siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia 
wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling 
banyak mengingat kematian dan paling siap meng-
hadapinya, mereka itulah orang-
orang yang cerdas, mereka pergi 
dengan membawa 
kemuliaan dunia dan 
kehormatan.” (HR 
Ibnu Majah).

Ibadahku...
Pembiasaan Ibadah Sejak Dini



Karakter leader dapat ditumbuhkan dan dilatih 
melalui berbagai kegiatan. Di antaranya bisa 
melalui kegiatan pramuka dan camping. 

Kegiatan pramuka dijalani siswa SMP IAS 
Al-Jannah dalam rangka memperingati HUT Pra-
muka ke-58. Kemendikbud bersama Kwarnas yang 
mengadakan kegiatan ini di Bumi Perkemahan Pra-
muka Cibubur  pada tanggal 14 Agustus 2019. 

Acara berlangsung lancar dan cukup meriah. 
Parade Pramuka Penegak Bintara menjadi acara 
pembukaannya. Selanjutnya, penampilan paduan 
suara dari Kwartir Bekasi dan penampilan Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) Berprestasi dari berb-
agai provinsi. Di penghujung acara, pidato Bapak 
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang 
mengakhiri perhelatan ini. 

Kegiatan pramuka ini berskala nasional. Tentu 
saja pesertanya dari berbagai daerah. Siapa sajakah 
mereka?

SMP IAS Al-Jannah mengikutkan siswanya se-
banyak 45 siswa muslim dan muslimah untuk ber-
gabung dengan peserta lainnya dari 34 provinsi di 
Indonesia. Melalui beragam kegiatan dan interaksi 
dengan teman dari berbagai daerah tentu saja juga 
dapat menambah pertemanan, wawasan dan pen-
galaman baru.

Sementara itu Fun Camp Level III dan IV pada 
tahun ini diadakan di Danau Jambore dan gedung 
Krida Desa Jambore pada tanggal 27-28 September 
2019. Selama dua hari siswa belajar hidup (makan, 
mandi, tidur, berpakaian, dan kegiatan lainnya) secara 
mandiri tanpa kehadiran dan bantuan orangtua.

Kegiatan Fun Camp ini cukup beragam, baik 
yang dilakukan secara berkelompok maupun individ-
ual. Di antara kegiatan tersebut adalah tracking, ma-
tra air, mitigasi bencana, service learning, fire safety 
dan muhasabah.

Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan lancar dan  
sukses. Banyak manfaat yang dapat dipetik, termasuk 
untuk menumbuhkan dan melatih sikap leadership 
siswa seperti kedisiplinan, kerjasama dan kemandirian. 
Bahkan kegiatan service learning juga berguna untuk 
mengenal dan belajar melestarikan lingkungan serta 
melatih adaptasi dan interaksi dengan warga sekitar.

Melatih
Leadership

Dengan Kegiatan Pramuka SMP 
dan Fun Camp SD
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Berbeda dengan tahun sebelumnya, siswa SMA IAS 
Al-Jannah mengisi HUT RI ke-74 dengan lomba 
Food Story Festival. Lomba ini dimaksudkan un-

tuk meningkatkan semangat kolaboratif, sportivitas, 
cinta tanah air, dan kekeluargaan di lingkungan se-
kolah. Ada dua jenis lomba yang diadakan, yaitu Food 
Story & Entrepreneur dan Food Writing Festival.

Kegiatan Food Story & Entrepreneur mengga-
bungkan tiga hal yakni memasak, fotografi, dan litera-
si. Siswa memasak makanan khas nusantara, kemudian 
mereka memfoto dan mengunggahnya di sosmednya 

untuk promosi dengan tagar #IASFoodStory. Kriteria 
penilaiannya meliputi orisinilitas, tampilan, inovasi, 
pangsa pasar, hasil penjualan, dan presentasinya.

Sedangkan Food Writing Festival merupakan 
lomba siswa menulis tentang menu masakan dalam 
bentuk power point dan mempresentasikannya di de-
pan juri. Dengan bahan dasar gendar siswa diberi kele-
luasaan untuk menambah menu masakan tradisional.

Salah satu program pembelajaran yang sangat 
menyenangkan siswa SD IAS Al-Jannah adalah 
food technology. Pada kegiatan ini mereka bi-

asanya bereksperimen mengolah bahan makanan. 
Bahkan sebelumnya mereka juga harus menanam apa 
yang akan dimasak. Seperti menyemai, memupuk, mer-
awat hingga memanennya, baru kemudian mereka me-
masaknya dan menjual hasil masakannya.

Pada tanggal 4 Oktober 2019 siswa Level V 
melakukan kegiatan food technology dengan bahan 
dasar jagung. Pertama-tama mereka menanam jagung 
di kebun Al-Jannah hingga panen. Hasil penennya mer-
eka olah menjadi puding jagung yang rasanya manis 
dan sangat disukai oleh anak-anak. Melalui kegiatan 
ini anak akan dapat memahami proses pengolahan 
makanan secara lengkap mulai dari bahan mentahnya.

FOOD TECHNOLOGY

FOOD STORY 
FESTIVAL SMA



Alhamdulillah workshop Millennial Chal-
lenge: Learn How to Vlog dengan Kak Rani 
(18/09/2019) telah melahirkan calon-calon 

vlogger sukses dari siswa kelas 6 SD IAS Al-Jannah. 
Vlog-vlog yang mereka hasilkan (sebanyak 20 
vlog) terbilang bagus-bagus. Hanya saja dengan 
berat hati juri harus memilih 3 vlog yang terbaik. 
Vlog siapakah yang terpilih?

Juara 3 adalah kelompok Magellan 4. Ang-
gotanya adalah Nabil, Pasha, Azka, Hasan, Rafif, 
dan Ridho. Hadiahnya berupa voucher AJ Mart se-
besar Rp 100.000. Vlog yang dihasilkan dapat dili-
hat pada link: https://youtu.be/Orb1BfMibhk

Juara 2 adalah kelompok Bimasakti 3. An-
ggotanya adalah Keisha, Zulfa, Manyu, Kian, Zie-
shan, dan Anaqi. Hadiahnya berupa voucher AJ 
Mart sebesar Rp 150.000. Vlognya dapat dilihat 
pada link: https://youtu.be/F7AJkw6qRS4

Juara 1 adalah kelompok Andromeda 3. An-
ggotanya adalah Ameera, Mazaya, Ahna, Thoriq, 

SD IAS Al-Jannah
Dafa A, dan Hammam. Hadiahnya berupa vouch-
er AJ Mart sebesar Rp 200.000. Vlognya dapat dili-
hat pada link: https://youtu.be/F823nfFPfbw

Berdasarkan pengamatan di lapangan 
saat proses pembuatan vlog, siswa kelas 6 SD 
IAS Al-Jannah pada umumnya sudah memiliki 
self confidence dan kemampuan public speak-
ing yang baik, sehingga penampilannya cukup 
meyakinkan. Opening-nya cukup baik dan inter-
aktif. Video yang dihasilkan pun cukup bagus, 
stabil (tidak goyang-goyang), dan pas angle-nya. 
Rupanya siswa yang bertugas (membuat video) 
juga menguasasi aplikasi editing.

Inilah proses awal dari Millennial Chal-
lenge. Semoga bermanfaat bagi teman-teman 
untuk  mengembangkan minat bakatnya. Teman-
teman hanya perlu berlatih dan berkarya terus 
agar benar-benar mahir dan bisa menjadi vlogger, 
sutradara, Art Director, editor Film, Public Speak-
er yang sukses, atau keahlian apapun yang sesuai 
dengan minat & bakat teman-teman, Insha Allah.

VlOgger
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On August 5-8 2019, the student of Al-Jannah 
Islamic, Nature, and Science Elementary 
School had a trip to the cities of Bangkok 

and Pattaya in Thailand, a country that has been a 
prime destination among tourist.

The special think about this trip is that the 
students didn’t only have a vacation, but they also 
learned to be an observer. Wow, they have been 
tittle observers! Interesting, isn’t it ?

Alhamdulillah, Asean Society Trip Program 
has been an annual program of Al-Jannah School, 
specially for students in grade 5. It’s been more 
than 5 years since the program started. Alhamdu-
lillah parents appreciated this program very well, 
because it gives positive impacts to students.

Not only did the students visit travel desti-

Ready to be a part of World Society

Bangkok - Pattaya, Thailand

  ASE   N
Society Trip

nations and landmarks, but they were also given 
challenge in forms of project based on the char-
acters of Al-Jannah, which are Islam, Nature, and 
Science. These characters were also combined 
with the religions, culture, society and technology 
in destination country.

Students interacted with the locals through 
the activity called “School Visit”. They had a 
chance to visit Santichon School, an Islamic School 
Situated in Bangkok. We were welcomed by Mr 
Prasert (Muhammad massaree) as the founder of 
Santichon Foundation, and Dr.Manat Booncham 
as the principal. The students also gave as a warm 
welcome. In Santichon School, Al-Jannah Students 
performed an Indonesian traditional dance. Also, 
since both are Islamic School, we perfomed a til-
awah with signs method, which is commonly used 
by Al-Jannah Students to memorize Qur’an easily, 
It turned out that the same method is applied in 
Santichon School students, resulting in all partic-
ipants making new friends. This suits the aim of 
ASEAN Society Trip, which is to be part of world 
society.

After the trip ended, Al-Jannah students con-
tinued working in the program by having a presen-
tation about their trip to Thailand in groups. They 
did the presentation in front of their juniors, who 
will do the same program in the following year.
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Let’s Hijrah
(Spirit of Muharram 1441 H)

Al-Muharram adalah nama bulan pertama 
pada kalender Hijriyah. Karenanya, men-
yambut tahun baru Islam identik dengan 

menyambut bulan Al-Muharam. Siswa, guru dan 
karyawan Al-Jannah pun bangga dan bergembira 
menyambutnya. 

Layaknya akan datang tamu yang mulia, ke-
datangan tahun baru atau bulan Al-Muharam pun 
disambut dengan penuh kemuliaan. Penyambu-
tannya dilaksanakan oleh semua unit, dari TK, SD, 
SMP sampai SMA dengan kegiatan-kegiatan yang 
berbeda namun cukup meriah dan bermanfaat. 
Kegiatan di unit TK berupa pawai dan sosio drama 
tentang kaum Muhajirin dan Anshor, di unit SD 
berupa kegiatan menulis dan presentasi di depan 
kelas, di unit SMP berupa membuat poster-poster 
bertemakan keislaman, dan di unit SMA berupa 
kegiatan mabit.

Beberapa siswa SD IAS Al-Jannah mera-
sakan hal yang spesial saat menyambut tahun 
baru Islam dan berbeda dengan datangnya ta-
hun baru Masehi. Memang seharusnya seperti itu 
supaya ada perbedaan perlakuan umat Islam ter-
hadap tahun barunya sendiri.

 Fawwaz Ghani Habibi (6 Magellan), Marley 
Muhammad Kastor (6 Andromeda), Hilmiy Haidar 
Idris (6 Centaury), Syahwa Mutashawwifa 
(6 Bima Sakti), dan Aeesha Bella Vivany 
(6 Magellan) adalah siswa-sis-
wi SD yang mencoba 
mengkompara-
sikan tahun 
baru Masehi 

dengan tahun baru Hijriyah. Ketika ditanya, apa 
sih tahun baru Masehi itu? Dengan gaya baha-
sanya sendiri mereka mencoba menjawabnya. 

Seperti Fawaaz, dia menjawabnya den-
gan “Tahun baru Masehi itu banyak petasan, ba-
kar-bakar, ngeliwet…” lalu disambung oleh Mar-
ley dengan “Begadang sampai ganti hari, bahkan 
pagi hari”. Hilmiy menggambarkan tahun baru 
Masehi itu identik dengan “Jalan-jalan atau berl-
ibur”.  Syahwa dan Aeesha juga punya gambaran 
yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman-
nya.
Lalu, apa sih tahun baru Islam atau Hijriyah itu? 

“Sebenarnya tahun baru Islam atau Hijri-
yah yang harus dirayakan oleh umat Islam. Tapi 
dirayakannya dengan hal-hal yang positif, seper-
ti dengan introspeksi diri, pengajian, dan berbagi 
makanan kepada fakir miskin, sehingga shalat-
nya baik yang wajib maupun yang sunah, dan 
ibadah-ibadah lainya lebih bersemangat” jelas 
Syahwa dan Aeesha saling melengkapi.

Jelas sudah, ternyata mereka mampu men-
yikapi tahun baru Masehi dan Hijriyah dengan 
benar serta mengisi bulan Muharam dengan ke-
giatan yang positif. Mereka mampu menangkap 
Spirit Muharram sebagai momentum untuk ber-
hijrah (berubah), baik secara fisik maupun men-

tal, kepada kondisi yang lebih baik. 
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Siang itu seorang siswa inklusif kelas X SMA bolak-balik ke 
ruang manajemen mencari Pak Candra. Dikerenakan sosok yang di-
carinya sedang tidak ada di ruangan, akhirnya saya pun penasaran 
dengan siswa special tersebut:

“Memang kakak ada perlu apa?”
“Aku mau belajar design dengan Pak Candra,” jawabnya cepat-cepat. 
Pak Candra adalah designer dari tim Humas Al-Jannah.
“Ooh, kakak suka membuat design, ya?” 
“Iya. Setelah lulus aku ingin menjadi pengusaha membuat 
design kaos, terus aku jual.”
“Woow, keren ya cita-citamu!” 

Dialog singkat tersebut sangat berkesan bagi saya, hingga ber-
munculan beberapa pertanyaan dalam benak saya: “Apa yang 
dibutuhkan oleh siswa-siswa berkebutuhan khusus supaya mer-

eka mampu bersaing dalam kehidupan nyata setelah lulus sekolah?”, 
“Apakah mereka juga harus memenuhi target akademik (kelulusan 
secara kognitif)?”, “Atau, adakah program pembelajaran lain yang 
berguna dalam kehidupan nyata mereka kelak?”.

Tim litbang sekolah terus melakukan evaluasi, konsultasi dan 
studi banding, yang salah satunya berkunjung ke satu kampus terna-
ma di Indonesia, yaitu IPB. Di sana kami berdiskusi dan mendapatkan 
informasi tentang program vokasi untuk memaksimalkan potensi ma-
hasiswa berkebutuhan khusus yang ada di kampus tersebut.

Melalui serangkaian analisa studi kami mendapatkan jawa-
bannya, yaitu pembelajaran kejuruan produktif yang sesuai dengan 
bakat dan minat siswa berkebutuhan khusus. Setelah lulus SMA, siswa 
diharapkan mampu berkembang, berkarya, bersaing dan berpeng-
hasilan dari keterampilannya hingga dapat hidup mandiri.

Program vokasi sebenarnya merupakan program pendidikan 
tinggi. Namun, di Sekolah IAS Al-Jannah program vokasi telah dimulai 
di tahun ajaran ini pada jenjang SMA dengan penyesuaian kurikulum. 
Saat ini ada empat program vokasi yang sudah berjalan yaitu vokasi 
perikanan, vokasi otomotif, vokasi fotografi, dan vokasi design grafis. 
Setiap siswa dapat memilih salah satu program yang sesuai dengan 
bakat dan minatnya. 

Selain program vokasi, siswa juga mendapatkan lima program 
pembekalan kecakapan hidup dasar, yaitu keterampilan ibadah, 
memasak, kemandirian dasar, seni, dan craft/kerajinan. Tujuannya, 
supaya special students memiliki kecakapan hidup secara mandiri. 

Alhamdulillah, special students di SMA IAS Al-Jannah sangat antu-
sias mengikuti program vokasinya. Orangtuanya juga sangat mendukung. 
Bahkan mereka terus berharap akan program-program terbaik dari se-
kolah untuk memaksimalkan potensi putra-putrinya. Kami pun terus be-
rupaya mewujudkan Special Students With Special Skills, InsyaAllah.

Special Students 
With Special Skills Vokasi Desain Grafis

Vokasi Otomotif

Vokasi Fotografi

Vokasi Perikanan
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Ecoprint adalah pembuatan motif dengan bahan 
dan pewarna alam. Ecoprint menjadi pilihan un-
tuk project kelas 9 karena sesuai dengan mapel 

IPA tentang Teknologi Ramah Lingkungan. Sebelum 
melaksanakan project Ecoprint, siswa kelas 9 melaku-
kan kunjungan edukasi ke Museum Tekstil terlebih 
dahulu pada tanggal 20 September 2019. Pembuatan 
Ecoprint dilaksanakan dengan narasumber Ibu Yetty 
(dosen Universitas Tarumanegara), yang sekaligus juga 
merupakan orangtua murid SMP Al-Jannah.

Pembuatan Ecoprint dimulai dengan merendam 
kain atau kaos berbahan katun ke air tawas selama 
sehari. Pada hari berikutnya kain atau kaus tersebut 
direndam kembali ke air yang dicampur dengan kayu 
secang untuk warna merah muda atau tunjung untuk 
warna coklat. Setelah itu, ditempeli dedaunan untuk 
mendapatkan motifnya.

Penyusunan dedaunan dilakukan secara 
berkelompok untuk kemudian dilapisi plastik, digulung, 
dan diikat dengan selotip. Setelah itu dikukus untuk 
memperkuat tampilan motifnya. Setelah 90 menit, kain 
atau kaus dibersihkan dari dedaunan untuk dikering-
kan kembali. Kemudian direndam lagi 15 menit dengan 
air tawas untuk mengikat warna dan motifnya. Sebagai 
penutup kegiatan, siswa diminta membuat laporan dan 
mempresentasikannya.

Dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan 
rasa kepedulian siswa kepada sesama, pengurus 
OSIS SMP IAS Al-Jannah melaksakan aksi sosial 

di area antar jemput siswa Sekolah IAS Al-Jannah. Aksi 
sosial tersebut berupa penampilan anggota Ekskul 
Band dengan lagu-lagu religi dari pukul 07.00 s/d 07.45 
WIB.

Sementara itu pengurus OSIS juga hadir menyer-
tai penampilan band tersebut untuk menyambut para 
donatur orangtua atau siswa yang sedang mengantar 

Kreatif Fundraising Dengan Musik Religi
atau datang ke sekolah. Kegiatan ini ditujukan untuk 
pengumpulan dana bagi kegiatan di Cinta Quran yang 
menjadi partner untuk menghadirkan grup musik religi 
Aleehya saat acara puncak Jifest  (Al-Jannah Festival) 
pada tanggal 14 November 2019. 

Hmm... memberikan semangat di pagi hari den-
gan kreativitas bermusik. Semoga kiprah siswa SMP IAS 
Al-Jannah ini dapat menjadikan mereka lebih aktif dan 
kreatif lagi dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya un-
tuk kemajuan dan kebaikan umat Islam, Aamiin.

ECO Print
Kreatif memanfaatkan Media Alam

SMP
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